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D IA LO G O
Esperantisto. — Kion mi jen vidas, kara 

kolego ? Vi nun legas la jurnalon Esper
anto ; mi kredis, ke vi ne povas toleri nian 
lingvon ?

Malamiko de Esperanto. — Mi ĝin nur 
iom lernas, per ke mi povu ĝin pli bone 
kontraubatali.

Esp. —  Bone, vi estas prava : se homo 
honesta kaj senpartia intencas kritiki iun 
aferon, lia unua devo estas bone koni tiun 
aferon.

Malamiko. —- Jes, kai pro tio mi de kelka 
tempo studas la Zamenhof an lingvon.

E. — Mi jam nun plezure aŭdos viajn 
kritikojn.

M. — Se vi permesos, mi komence ata
kos la elparoladon.

E. — La  elparoladon ?
M. — Jes, vi senhalte diras, ke Esper

anto estas lingvo belsona, harmonia, facile 
elparolebla; nu, sincere, cu vi kredas, ke 
ciuj popoloj facile povas elparoli la literojn 
h, n , se, ksc,ĵ en vortoj kiel homo, Roro, 
sciuro, eksciti, ĵaŭdo, ke.

E. — Ne, sed Esperanto tute ne preten
das posedi neatingeblan perfektecon; por 
ĝin juĝi oni devas ĝin kompari kun la aliaj 
lingvoj. Nu, vin, kiu volas altrudi la stud
adon de multaj vivantaj lingvoj , vin mi 
demandas, cu en niaj naciaj lingvoj ankaŭ 
ne troviĝas tiaj malharmoniaj literoj kaj cu 
en lernado de naturaj lingvoj oni ankaŭ ne 
devas penadi por bone elparoli iajn sonojn? 
Nu ld a  tiaj malbelaj sonoj ne tiom certe 
troviĝas en Esperanto, kiom en vivantaj 
lingvoj.

M. — Mi komprenas: vi simple preten
das, ke Esperanto ne estas pli malbela, ol 
ia natura lingvo, kaj vi min memorigas al 
tiuj malbonaj knaboj, kiuj post riproĉinda 
faro, responcas : « H o ! la aliaj ankaŭ mal
bone kondutis, pli malbone ol mi. o

E. — Mi akceptas la komparon ; sed ne 
forgesu, ke Esperanto estas lingvo fonetika 
kaj intemacia, farita laŭ metodo scienca 
kaj logika, t.e. ke ĝi formas iun tuton sis
teman. Kiel, ekzemple, sen la /i, diferencus 
oro de horo kaj, sen la U, koro de horo 
ke. ?

M. — Tio estas ebla; sed kion vi pensas 
pri esprimoj kiel sciigi, plimallongigi, 
Ciujn tiujn, kiujn, k.a. ?

E. — Mi pensas, ke Esperanto plene 
similas aliajn lingvojn, en kiuj ankaŭ tro
viĝas malbelaj vortoj: mi pensas, ke tiaj 
esprimoj estas maloftaj, ke ili ne grande 
malbonigas la ceteron kaj ke ili ĝenerale 
estas facile eviteblaj. Oni povus, anstataŭ 
la diritaj esprimoj, diri ekzemple : konigi, 
informi, raporti, rakonti, komuniki — pli 
mallonge diri, resumi — la multon de 
tiuj, kiujn..., ĉiujn el la homoj, kiujn... 
Ne la lingvo mem, nur la fuŝskribanto 
estas kulpa en tio.

M. —- Vi rajte povas min rigardi kiel 
fuŝanto kaj mi ne koleriĝos pro tia via 
malaminda epiteto.

E. —  I lo ! mi ne aludas vin, kiu ankoraŭ 
ĝis nun nenion verkis en Esperanto; sed 
evidente vi sercas nur makulojn en la suno, 
ne vidante ĝian brilon.

M. — Eble, kaj mi volas ankaŭ kritiki la 
facilecon kaj la faman logikecon de Esper
anto.

E. — Cu vi dubas ankaŭ pri ĝia logi- 

keco?
M. — Jes, vi dutage diras, ekzemple : 

verko anstataŭ ver kaj o, broso anstataŭ 
brosilo, teatro anstataŭ teatrejo.

_  Efektive ; sed tie ĉi ankaŭ Esper
anto ne estas kulpa; konsideru denove, ke 
ĝi estas lingvo internacia, t.e, ke ĝia vor
taro enhavas multon da tiel nomataj frem
daj vortoj kiuj apartenas al preskaŭ ĉiuj 
eŭropaj lingvoj, kaj ke ĝi konsekvence an
kaŭ devas ne tro diferenci de niaj lingvoj, 
kiuj pli malpli estas ĉiuj mallogikaj.

M. — Bone; jen antaŭ momento la fu
ŝanto estis la kulpulo, kaj jen nun estas la 
vico de la naciaj lingvoj; ĉu ili ankaŭ estas 
kulpaj pro tio, ke Esperanto estas malfa
cile lernebla?

E. Dio granda! Esperanto estus malfa
cile lernebla? Vi min mirigas : nenia ling
vo havas pli simplan gramatikon; ĉiuj re
guloj estas sen esceptoj.

j e! niaj '

i simpligas ? Vi min mirigas,

M. — Jes, 'setTĤa plej multaj 
lingvoj ne posedas akuzativon, nenia alia 
lingvo havas kvar posedajn adjektivojn : i 
lia, sia, gia, sia, nenia havas ses partici- j

^ E. — Dank’al sia akuzativo, Esperanto j 
estas tiel fleksebla kiel la latina aŭ la greka i 
lingvo ; per siaj posedaj adjektivoj kaj pro- i 
nomoj ĝi estas pli klara ol la franca mem, I 
kaj ĝiaj ses participoj ĝin mirinde riĉigas j 
kaysimpli#r

viavice.
E. — Jes, tiuj de vi malbenataj ses pai-- j 

ticipoj estas genia eltrovo de nia majstro, | 
kaj vi certe opinios kiel mi, se vi plue ler- j 
nos Esperanton.

M. — Sed mi ĝin ne plue lernos; mi ne i 
estas fantaziulo, mi estas praktika homo. i 
Mi ĝin nur tiam lernos, kiam ĝi estos plene 
sukcesinta, nur tiam , se ĝi fariĝos tut- ! 
monda.

E. — Tutmonda lingvo kredeble neniam 
ekzistos, sed helpan internacian lingvon i 
oni certe vidos en baldaŭa estonteco, kaj i 
ni Esperantistoj lernas kaj uzaS nian ling- : 
von, tial ke ĝ i tatigas por nia celo ;  ni ler- i 
naskaj uzas ĝin, eĉ se ĝi nesupozeole estus 
ian tagon pereonta : astronomoj observas i 
ja  kometon, kiun ili neniam revidos.

H. Boueon. j

DIVERSAĴOJ

Por la uzo de Esperanto en la konsililoj 
de la Kongresoj de Paco

La komitato de Pacifisto, Internacia Societo i 
Esperantista por la Paco, petas de ĉiu espe)'- : 
antisto sendi al S-ro Gaston Moon, 26, rue de ! 
Chartres , Neuilly-sur-Seine (Francujo) poe
tan karton laŭ la jena modelo :

n Mi subskribinta (nomo, nacio, profesio, 
adreso), petas ke la lingvo Esperanto povos 
esti uzata en la Kongresoj Universalaj de la 
Faco, por ke tiuj ĉi ue estu plu formataj al la 
multegaj homoj kiuj ne scias paroli la ling
vojn nuntempe permesitajn ».
. Ni esperas ke S-ro Moch havos plenan kes
ton de tiuj petskriboj kiam Ii prezentos Ilin, en 
monato Majo, al kunveno do la Berna Ofi
cejo.

Ĉiuj esperantistaj gazetoj estas tre petataj 
enpresi tiun avizon.

La Lasta Mirindajo I

Vi ne konas pankel 't Bedaurinde : ĝi estas 
nova lingvo internacia. Se ĝi estas pli facila 
ol Esperanto, jugu vi mem. La gramatiko 
estas ja similuma, sed la vortoj, ha ! la vortoj I 
Kiel sendube estas facile meti en slan kapon

s pli facila 
letei 

) krom sia
tani

se la nacioj de la tuta
v nati of ai geo as su 

patra lingvo nur ankaŭ tiun mondlingvon 
motkel nur e le pankel

ju lŭ
No miru pri tiuj vortoj I tio provus ke vi 

konas nek hungaran nek turkan, nek araban 
lingvon I Efektive, en celo atingi pli largan 
internaciecon, Ia aŭtoro Cerpis siajn radikojn 
el tiuj lingvoj : lap. ma, cal, tuni, lii, dcm, ld,
kef, kia, at, nai, don, ter, av, ak....  iru nu
do I

Tamen : tOf. Vi ne konas t6f ?
Aŭskultu : t(if! tŭf! Vi ne komprenas? sed 

gi estas aŭtomobilo I

En gramatiko ni kun admiro vidis ke oni 
faris en la nova lingvo grandajn progresojn 
post Esperanto. Tiel anstataŭ -et' oni metas 
-ii'. — La participoj, anstataŭ : int’ ant’ oni’ 
estas : og' a g’ ug’. Vi ja vidas la profundan 
efikon de tiaj Santoj, 

d la Sango k

SlalfeliCe, al tiu belega'trovajo..............  ,,
kiujn ni ne tre klare komprenas; tiel teo : 
leono; ileo : leonino. — m oi: patrino I 

Sed kiu komprenos la lundon de tiuj elpen
s o j  minule bakitaj, kiel diras rusoj? Pensu, 
ke en liolak, oni havis 5 manierojn formi la 
Inan sekson, kaj unu specialan por la tiama 
recino de Anglujo I

En nia lasta numero ni anoncis, ke profe
soro Ostwald pasos tra Parizo revenante de 
Ameriko, kaj ke la Grupo Pariza invitis lin.

NI jus ekscias,-ke bedaŭrinde la eminenta 
germana profesoro pro urgaj aferoj ne povos 
trapasi Francujon dum lia reveturado. Sed on 
la tre afabla respondo skribita Esperante, kiun 
fraŭlino Oitvvajd sendis al la Prezidanto de la 
Pariza grupo, SI diris : « je alia tempo, ne tro 
« malproksime, ni tre esperas danki vin en 
« persono kaj fari uzadon de viaj multegaj 
« afablecoj. »

La veno de nla altestimata samideano estas 
do nur prokrastita.

Al Legantoj

Ni tre insiste petas niajn legantojn neniel 
konfuzi la diversajn servojn de la organizado 
de Esperanto. Al la redaktantoj, sendu nur la 
respondajn redaktajojn. AI la administrantoj 
sendu nur tion, kio ilin rilatas ; kaj precipe 
al nla agento por anoncoj nenion sendu pri 
literaturo aŭ vendado de Jurnaloj. Kvankam 
tio Sajnas tre simple, okazas ^Iumomente ke 
ni devas interSangl pakajojn da koresponda- 
joj malĝuste adresitaj. Oni komprenas kian 
malfruon rezultas el tio Ci!

Lasu Chin al sia metio, ni havas ja sufice 
Ciu kun sia proprajo.

n Lingvo internacia »

Nia malnova centra organo komencas sian 
XI-an jaron (n" 133) per statistiko de Ia jaro 
1905-a. — Tre korpremanta rakonto de Boris 
Kotzin prezentas al ni du mortevunditajn ml-

- — so kaj japano, su r kampo ff— 
le la Morto, kiuj ekscias, 
jbaŭ estas esperantistoj, 

mondo venis nova sento... — Nia Bĉziers'a 
amiko S-ro Rbv-Pailhade tradukas novelon : 
la Templano, kaj S-ro Comte la Rozo, de Ron
sard. Miksajoj sekvas

En lino ni rimarkis novan rubrikon : Gaze
taro Esperant ista kie la n-ro de la 5* decem
bro de nia gazeto estas analizata.

N-ro 134 (15 Januaro) enhavas diversajn 
literaturajojn, kaj du generalpolitikajn artiko
lojn tre Interesajn : 7unujo refermiĝas, de 
J. Napot, kaj Internacia tasko de Svislando, 
deli. K. B.

La Redakcio malfermas specialan rubrikon 
por la projektoj prezentotaj al la Kongreso : 
Car nia centra organo estas nur sufice 
ampleksa por tio, ni lasos al gi tiun aferon, 
kiun gi telos senpartie raporti. Esperanto-Jur- 
nalo nur elmontros kaj defendos, se okazas, 
siajn proprajn projektojn.

Esperanto en Hindujo

Iom post iom Esperanto penetras en la plej 
malproksimajn landojn, kies lingvoj tute mal
similas je la plej disvastigitaj en la mondo. 
Sed, ofto, tiu irado estas iom trompanta, t-e. 
ke, iafoje, Eŭropanoj kaj nur Europanoj lo
gantoj en la priparolitaj landoj, komencis ler
nadon kaj propagandon de Esperanto : ekz. 
Francoj enAlgerio, Angloj en Japanujo, k.t.p.

En Hindujo penetris Esperanton en la jaro 
1904-a. La 24*n de oktobro, aperis la unua 
artikolo por Esperanto, en la « Indian Re- 
view ». La artikolo estis angle skribita, sed 
per vera Hindo, S-ro Adinaravana Chettiar 
kiu, de tiu tempo, daŭrigls frutodonan propa
gandon.

Celante Ciam ekkapti la nunecon, o Tra la 
Mondo » enpresas en sian 7-an numeron, inte
resan artikolon pri Hindujo, kiu montras ke 
nia samideano estas ne sole lerta propagan
disto sed ankoraŭ klerulo, konante tre bone 
la fremdajn literaturojn.

La artikolo estas ilustrita de belegaj fotogra- 
fajoj montrantaj kelkajn admirindaj specime
nojn de la rimakinda hinda arhitekturo. NI 
estas certaj ke, ankaŭ, tre interesos la rigar
dantojn la portreto de 1'aŭtoro de Partikolo, 
nacie vestita, kun la verda steleto sur la 
brusto.

La 8-a numero rezervas surprizon; en gi 
komencos serlo da artikoloj, skribitaj tiuj Cl, 
de Anglo, S-ro Simper, loginta en Hindujo, pri 
la vivado de teoplantisto, kun rakontoj pri 
ekskursoj, Caso, sportoj hindaj, ne forgesinte 
la o hommang inton » kies postsignojn mon
tros kurioza fotografo akompanota de mul
taj allaj.

.ingvaj‘oj

Esperantista Organiza Komitato11"  'ur'

CIRKULERO 4-a

I. Pri la Protokolaro de la Unua Kongreso.

Per la helpo de la Esperantista Centra 
Oficejo, la Organiza Komitato publikigis 
broŝureton, kiu enhavas la oficialan proto
kolaron de la kunsidoj de la Unua Kongre
so de Esperanto de « Boulogne-sur-Mer », 
kaj la nomaron de la membroi de ambaŭ 
oficialaj provizoraj komitatoj. Tiun broŝu
reton ni sendas kun tiu cirkulero, al ĉiuj 
membroj de ambaŭ komitatoj, al la gazetoj 
kaj al la societoj esperantistaj.

II. Pri la organizo de la Dua Kongreso.

La Organiza Komitato sciigas, ke laŭ la 
komisio donita de la kongreso de « Boulo- 
ane-sur-Mer », kaj post enketo al divers
landaj grupoj esperantistaj, ĝi decidis unu- 
voĉe, akcepti la inviton de Svisa Esperan
tista Societo, por kunvenigi la venontan 
kongreson en Svisujo.

Konsente kun tiu societo, kaj kun la 
Grupo Esperantista en Genevo ĝi komisiis 
al tiu lasta grupo la taskon fondi lokan 
komitaton, por helpi la organizadon de 
la kongreso, en tiu lasta urbo.

Tiu loka komitato devos sin okupi, post 
interkonsento kun la Organiza Komitato, 
pri la starigo de la parto de la programo, 
kiu koncernas la festojn, ekskursojn kaj 
akceptojn, kiuj estos enmetotaj en la kon-

Ŝresaj tagoj, rezervante sufiĉan nombron 
a kunsidoj por la laboroj de la kon

greso.

La Organiza Komitato, konsente kun la 
Lingva Komitato, prilaboros la programon 
de tiuj kunsidoj. Ili esploras nun la deman
dojn kiuj estos prezentataj al la diskutoj de 
la kongreso.

La Organiza Komitato sciigos, je la kon
vena momento, al la esperantistaro, per 
postaj cirkuleroj, tiujn demandojn kaj ĉiujn 
detalojn pri la tuta organizo de la Kongreso 
de Genevo ; nun ĝi nur povas sciigi, ke la 
epoko elektita por tiu Kongreso estas la 
monato Septembro, kaj ke la programo en
havos ekskursojn en Vevey kaj en aliaj 
svisaj urboj

ON I POVAS AĈETI LA  GAZETON

E S P E R A N T O
en ĉ iu j s tac idom o j fra nc a j k a j sv isa j

PROPAGANDO EN LA KOMERCISTARO

Konsiderante ke la lingvo internacia Es
peranto precipe disvastiĝis en la sciencu
laro kaj turistaro, sed ke ĝis nun tre mal
multaj komercistoj aŭ industriistoj uzus 
ĝin, la komitato de la grupo de Amiens 
(Francujo) faras al la tutmonda esperantis
taro la jenan proponon, kiu ne povis esti 
priparolata dum la Bulonja kongreso, pro 
manko da tempo :

Celante^ plirapidigi la esperantan propa
gandon, ĉiu esperantista grupo klopodos 
por ricevi de kiel eble plej granda nombro 
da industriistoj kaj komercistoj de ĝia urbo 
kaj ĉirkaŭa regiono senpagan aliĝon al 
Esperanto, kun Ta permeso enskribigi ilian 
firmon en nomaron preparotan de ĉiu 
grupo.

La diritaj industriistoj kaj komercistoj 
promesos siaparte ĉiam korespondadi es
perante kun iu ajn fremda negocisto, kiu 
petos lin pri tio, kaj, por helpi ilin, la es
perantista grupo afable proponus al ili sen
pagan tradukon de la unuaj korespondaj' 
kaj instruon okaze bezonan pri la lingvo 
internacia.

Ne estas necese ke tiu ĉi nomaro enhavu 
longan vicon da nomoj, sed kontraŭe estos 
necesega kondico, ke ĉiu firmo enskribita 
donu precizajn informojn pri siaj propraj 
komercaĵoj kaj eble ankaŭ pri la landoj, en 
kiuj ĝi precipe dezirus havi korespondan
tojn.

Ciu grupo presigus sur folio de interkon
sentita formato (ekz. komuna formato de 
komerca poŝtpapero) la diritan nomaron 
kaj sendus po kelkaj ekzempleroj al ĉiu 
fremdlanda grupo. Tiu ĉi bindigos zorge 
la senditajn foliojn kaj poste sciigos la ne
gocistojn de sia regiono, ke ili povas tute 
nbere informiĝi per la legado de tiu tut
monda nomaro, kiu kompreneble entenus 
nur tre gravajn firmojn.

Versajne per tia rimedo fariĝos, ke kei-



E S P E R A N T O

kaj negocistoj, iom post iom pli multnom- ; 
braj, uzos la lingvon internacian, kaj sen- : 
dube pli kaj pli satos gian utilecon kaj su
perecon.

L. — Ml gojas ke mi vidas vin resanigita. '

INTERNACIAJ ENKETOJ
La enketoj estas en niaj nunaj moroj : 

pli kaj pli la jurnaloj kaj revuoj petas de 
siaj lernantoj ilian opinion pri tiu au alia 
temo : cu vi preferas kuiradon per butero 
aii oleo ?; kion vi opinias pri la politiko de 
S-ro X  (fama politikisto) ?; kiu estas via 
plej ŝatata sporto ? ; cu vi opinias ke 
homaro plibonigas ? kiu estos elektita pre
zidanto cle la Respubliko kaj per kiom da 
vocoj ? k.t.p.

Ĝis la lastaj jaroj, tiuj enketoj devige 
limigis al unu lando a,ŭ pli guste al per
sonoj parolantaj unu lingvon, do ili estis 
esence naciaj, kaj konsekvence neplenaj 
pri la temoj prezentantaj ĉiulandan inte
reson.

Sed kia senlima ekflugo ili estus povin
taj kaj devintaj preni tuj kiam ekzistis en 
ciuj landoj homoj uzantaj saman kompre
nilon. Kiel estus interesa koni la opinion 
de homoj tiel malsimilaj, almenaŭ Iau la 
generala krodo, kiel Francoj kai Hinoj, 
Angloj kaj Rasoj, Germanoj kaj Hispanoj, 
Svedoj kaj Japonoj k.t.p.

Sajnas ke ia esperanta revuo estus de
vinta tuj o k ipti la okazon ĉe la haroj ». 
Tamen tiu neva kaj rica minejo restis ne 
ekspluatita; kaj se, escepte, tiaj enketoj 
okazis, tre malofte, ili estis ŝuldataj al pro
gresemaj privatuloj, kun la plej granda ple
zuro, do, mi legis en la 6-a numero de nia
o Illustration », laŭ la esprimo de S-ro 
Carlo Bourlet, ke tiu revuo, jam tiel rica 
en novaj kaj bonaj ideoj, malfermis serion 
de internaciaj enketoj.

Sajnas al ini ke tiu iniciativo de « Tra 
la Mondo » meritas ke oni atentigu la 
Esperantistaron pri gi, kaj ke ciuj la kom-

S^tentuloj devas respondi al la alvoko 
«rita de I’ profesoro Th. Rousseau prila 

edukado en (-iujlandoj, temo elektita por 
la unua enketo.Estante amikino de « Espe
ranto » kaj de « Tra la Mondo », niaj unuaj 
jurnalo kaj « ls t r a to  », egale modernaj 
kaj progresemaj, mi opinias ke la unua ne 
povas ne paroli de la provo de I’ dua.

Ĝ i sukcesu ĉar la rezultatoj de tia enke
toj, tradukitaj en naciajn lingvojn, povas 
esti nova kaj valora armilo en la manoj 
de niaj kunbatalantoj, montrante al skepti
kuloj novan utilon de Esperanto.

duokaze, tiuj enketoj kontentigas tiujn 
kiuj havas la saman difekton kiel mi, sen 
kiu mi ne estus virino, tio estas:

E S P E R A N T A  M IE LK U K O

En Francujo, en kelke da orientaj depar
tementoj, ekzistas aparta kutimo, je la 
okazo de la festo de Sankta Katarino, en 
la 25* de novembro.

Je tiu dato, estas efektive laŭ kutimo 
donaci al siaj geparencoj kaj geamikoj 
mielkukojn.

En la panbutikoj, en la kukejoj, en la 
spicvendejo, sur la glacoj, en la budoj de 
la foiraj vendistoj, cie, mielkukoj ĉiuam- 
pleksaj, ĉiuformaj kaj ĉiukoloraj. Estas 
neniu tablo, kiel malrica aŭ rica ajn gi 
estas kie ne aperas en tiu tago la tradicia 
mielkuko de Sankta Katarino.

La membroj de la esperantista grupo de 
Vesoul ne volis ne respekti la lokajn Kuti
mojn, kaj, la vendredon, 24*“ de novembro, 
je la fino de sia supera ĉiusemajna kurso, 
ili prezentis al sia prezidanto kaj al sia 
vic-prezidantino esperantistan mielkukon.

La plej maljuna el la ĉeestantaj anoj, 
post kiam li estis dankinta per kelkaj vortoj 
la fondinton kaj prezidanton, S-ron Moss- 
mann pro lia nelacebla sindoneco, donacis 
al li 80 centimetrojn grandan supersukeri- 
tan homon, kiu fiere tenis en la mano la 
verdan kvinpintan stelon kaj surhavis la 
jenajn vortojn sur la skarpo baranta la 
veston « ĉiam obstine antaŭen » kaj pli 
malsupre « al sia prezidanto, la grupanoj 
dankemaj ». Poste, la amindega kaj akti
vega vic-prezidantino, fraŭlino Oliat, rice
vis de unu el la junaj grupanoj kukan viri
non, kredeble la edzinon de la prezidanta 
mielkuko, sur kiu oni legis « sen la virino, 
cio estas malprodukta » — « memoraĵo de 
la  Vezulaj grupanoj. »

La morgaŭan tagon, antaŭ la kukoj elme
titaj en la montra fenestro de I’ kukisto, 
multe da promenantoj ekhaltis kaj mirige 
decifris tiujn strangajn surskribaĵojn.

Mi estas tute certa ke neniam, ĝis nun, 
vorto de nia internacia lingvo estis skribita 
sur mielkukon, kaj ke la esperantistaj 
kukoj de la Vezulaj grupanoj estas novajo 
en esperantujo.

La unuaj ili estas, ni esperu ke ili ne 
estos la lastaj.

M. G. 10607.

PO ST U LU ! PO ST U LU ! POSTU LU !

* ESPERANTO *
en ĉ iu j lib re jo j k a j ĵu rn a le jo j.

E S P E R A N T A  E S P O Z IC IO  EN A M IE N S  II. — Vi estas tre afabla pro tio ke vi pensis
________ : veni al mi. Jam de longa tempo mi ne havis

| la plezuron vidi vin.
I L. — Mi prezentis min je kelkaj fojoj ĉe vin;
I sedmi ne havis la felison trovi vin bejn-

En la jaro 1906-a okazos en urbo Amiens i 
(Francujo), grandega Espozicio Nacia kaj parte ! 
Internacia, je kiu la grupo esperantista inten- ;
;as partopreni. Je tiu-Ci espozicio partoprer . 
Ciuj plej gravaj firmoj de la pikarda kaj nord
franca industrio, multaj aliaj el la cetera Fran
c io , kaj cC kelkaj el eksterlando Gi estos 
enioĝigata sur la vastegaj herbejoj de la bele
ga promenejo — l,a Hotoie — granda je 
250.(JOO kvadratmetroj. Jam nun ok altegaj kaj 
grandegaj konstruajoj staras sur la espozi
ciejoj kaj multego da (tiufakaj laboristoj pe
nadas por starigi la ceterajn. listas de nun 
certe, lce la Almensi espozicio estas gravega 
okazintajo kaj havas plenan sukceson. UI 
estos certe, dum la tuta printempo kaj so
mero, vizitata de centmiloj da francoj kaj 
fremduloj.

Pro tio la grupo esperantista de Amiens 
petis kaj ricevis de la Cefdirektoro apartan 
lokon por esperantista espozicio. La komitato 
opiniis, ke la plej forta eliko estas atingota, se 
estas precipe elmontrata la disvastigo de Es
peranto en plej diversaj landoj de la mondo. 
Tial ĝl turnas sin konlideme al ĉiuj nefrancaj 
grupoj, al ĉiuj esperantaj eldonistoj, petanta, 
ke Ciu el ili bonvolu sendi al ĝi po kelkaj spe
cimenoj (du aŭ tri suliĉos) de la diversaj re
vuoj au gazetoj esperantaj kaj unu ekzemple
ron de la Cefaj esperantaj eldonajoj. La 
Amiens-a grupo estas ankaŭ tre danka al 1.« 
fremdlandaj esperantistoj, kluj faros al ĝi la 
^entilecon sendi Cu postkarton, Cu komercan 
prospekton, Cu ian ajn interesan esperan- 
tajon.

Siavice la Amlens’a grupo faras, dum la 
tuta dauro de la espozicio, specialan arangon, 
por ke ĉiuj fremdaj esperantistoj vizitantaj 
glan urbon trovu laŭbezone ĉe sia alveturo 
samideanon el la grupo por Ilin gvidi kaj 
akompani.

Je la nomo de Ia komitato.

La profesoro bibliotekisto,
G. Qubstk.

H.— Efektive, kaj mi tre bedauras ke mi 
no estis hejme por vin ricevi.

L. — Kiel fartas via patra Moŝto?
H. — Li estas malbonfarta de kelkaj tagoj ;

i li devas ne forlasi sian Cambron.
| L. — Tio faras al mi grandan malgajon. Mi 

esperas ke tlo estos sen graveco,
i H. — Tio estas malmulto; sed en sia ago U 

I  bezonas zorgojn.
S L — Cu via frata Mosto ĉiam bonfartas ?
| H. — Ho I li havas feran sanon. Mi devas 
! dani diri al II ke li Spara sian sanon,
i L. — Oni konas la valoron de la sano nur 
! kiam oni perdis ĝin. Kaj kiel fraulino vla fra- 
| tino fartas ?

H..— Sine havas du sinsekvantajn tagojn 
j de bona farto, kaj tamen SI plej bone sin gar-

J L. — Neniaj homoj perdas la sanon pli bal-
i daŭ ol tiuj, kluj tro zorgas konservi ĝin.
! II. — Eble vi estas prava; sed estas tre mal-
I facila resti por Cio en la gusta mezo.

L. — Tial la sano estas el ĉiuj trezoroj la
I plej multekosta kaj Ia plej malbone gardita.

II. — Al kiu vi diras tion? Mi havas gran
dan fundon de sano, kaj tamen mi oftete mal- 
sanetiĝas.

L. — Oni ne supozus tion, ĉar vi havas 
Clam bonan mienon.
^H. — Tlo estas komplimento kiun vi faras

Esperanto-jurnalo.

L IN G V A J  K L A R IG O J
de Dro ZAM ENHOF 

L a  A kuza t iv o .

La akuzativo en nia lingvo neniam de
pendas cle la antaŭiranta prepozicio (ĉar la 
prepozicioj per si mem neniam postulas ĉe 
n ila  akuzativon), sed nurde la senco. La 
akuzativon ni uzas nur en tri okazoj.

a) por montri la suferanton de la faro 
(t. e. post verboj havantaj sencon aktivan), 
ekzemple « mi batas lin », « mi diras la 
vorton »;

b) por montri direkton (t. e. movadon ai 
ia loko, en diferenco de movado sur ia 
loko), se la prepozicio mera tion ĉi ne mon
tras ; ekzemple, ni diras « mi venas al la 
celo » (ne « al la celon »), ĉar « al » mem 
jam montras direkton, sed ni devas dife
rencigi inter « mi amas iri en la urbo » kaj 
« mi amas iri en la urbon » (aŭ simple o iri 
la urbon ») laŭ tio, en mi amas iri sur la 
stratoj de la urbo aŭ cu mi amos iri el eks
tere en la urbon (o iri al la urbo » signifas 
nur aliri, sed ne eniri);

e) en ĉiuj okazoj, kiam ni ne scias, kian 
prepozicion uzi, ni povas uzi la akuzativon 
anstataŭ la prepozicio « je » ; ekzemple en 
laesprimo « mi kontentigas tion ĉi .> la 
akuzativo ne dependas de la verbo « kon
tentigas » sed anstataŭas nur la forlasitan 
prepozicion « je » ( =  mi kontentigas je tio 
ci).

Esperantisto, aprilo 1892.

Tusante la akuzativon mi povas al vi 
doni la jenan konsilon : uzu gra ĉiam nur 
en tiaj okazoj, kie vi vidas ke ĝi estas efek
tive necesa ; en ĉiuj aliaj okazoj kie vi ne 
scias, cu oni devas uzi la akuzativon aŭ la 
nominativon — uzu ĉian la nominativon. 
La akuzativo estas enkondukita nur el 
neceso, ĉar sen ĝi la senco ofte estus ne 
klara; sed gia uzado en okazo de senbezono 
pli multe malbeligas la lingvon ol la neuzado 
en okazo cle bezono.

Esperantisto, januaro 1890.

B IBLIOG RAFIO

Daldaŭ aperos : Detala Raporto pri la Ofi
cialaj paroladaj, disputadoj kaj decidoj de 
n-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPER
ANTO. en Bulonjo-sur-Maro, la 5-9 augusto
1905, kun aldono de l’Oficiala protokolaro. 
Lau la stenografiaj notoj verkita de Fr. 
Schneeberger, pastro, autoro do I’ Lernoli
bro de Esperanta Stenografio (Sistemo Stolze- 
Schrey).

Libro 60-paĝa kun kliSaJoj, fk. 1,30 Steno
grafio, Laŭfon (Svisujo).

E K Z E R C O J

S A L O N A J  B A B IL O J

k H. — Oni sonorigas, ĉu tlo estas sinjoro

Servisto. — ĉu Mastrina Mosto volas ricevi

H. — Enkonduku lin en la malgrandan sa-

L. — Sinjorino, mi havas la honoron deziri 
al vi bonan tagon.

H. — Bonan tagon, sinjoro. Bonvolu sidigi. 
Kiel vi fartas? g

L. — Tre bone, sinjorino, mi dankas vin. 
Kaj vi mem ?

H. — Mi iom malvarmumis ; sed ml estas 
tre bonfarta hodlaŭ.

L E T E R F A K E T O

S-ro Romein, en UtreHto. — Vi povas 
elĉerpi kaj traduki Cion klo placas al vi en 
Esperanto-jurnalo.

La demandoj rilatantaj enketon pri la gru
poj ne koncernas la nefrancajn lingvojn. Sed 
Ia Esperantista Centra Oficejo (51, rue de 
Clichy, Paris), ricevos plezure tiujn infor-

S. P. en Beaune. — Dankon. Sed nenia 
virino edzigas ; Si edzinigas ; tial la franca 
vortludo estas nepre netradudcbla esperante.

P O R  P R O P A G A N D O

NI havas kelkajn nevenditajn . numerojn 
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoj. Tiuj 
ekzempleroj estas ne tre freŝaj. iom navigintaj 
au makulata!, sed ankoraŭ tre taugaj por pro
pagandaj celoj, kiel senpaga disdono, intenca 
perdo en legejoj, vagonoj, atendaj salonoj, por 
la hospitaloj kaj por Clo kion povas eltrovi 
penso de lerta propagandisto. NI povas ilin 
liveri afrankite ĉe domo por la jenaj prezoj :

p o m i m o  DA : DDA ELEKTO ONDA ELEKTO

3 milgramoj 
(cirkaŭ 150 jurnaloj.) 2 50 4 »»

5 milgramoj 
(ŭirkaŭ 250 Jurnaloj.) 3 70 6 20

IO milgramoj 
(filrkaŭ 500 Jurnaloj.) 6 50 l i  50

AVIZO AL ABONANTOJ

Se oni ne esprimas malan deziron, ni 
komencigas la novajn abonojn de unu el 
la lastaj numeroj. De kelkaj restas al ni 
nur tre malmulte da ekzemplerojn. Ni 
povas ilin liveri je la jenaj prezoj :

N-roj 2, 7, 8 k. 9 ĉiu 0.30 
N-roj 3, 6, IO k. 15 ĉiu 0.20.

La 15 unuaj n-roj, afrankite 2 fr. 50

N-ron I ni ne vendas aparte de la kolekto
1905.  ^

K om erca  vo jag is to  pri paperaĵoj aŭ 
similaĵoj, partiano cle Esperanto estas 
petata sin konigi al administranto de tiu 
gazeto, informante pri la lokojn kiujn li 
trairas dum siaj vojagoj.

E L IR O S  LA  U N U A N  D E  M A JO

SOCIA REVUO
tute redaktata en Esperanto, pri cio kio 

rilatas al la progresoj de I’ homara vi
vado kaj organizado.

F ak o j : Filozofio. — Religio. — Juro.
— Mutualismo. — Politiko. — Tradukaĵoj. 

Krom la fako Tradukaĵoj, ĉiuj artikoloj 
estas originalaj.

Unu numero I  franko afrank. 

Gravaj rabatoj po multe.

KOTU BONI-: t

Estos presataj nur la antaŭ menditaj 
numeroj—nenia estos vendeblapost la eliro.

La cent unuaj mendantoj ricevos plie 
la duan volumon senpage.

Sin turni al Esperanto. CĜret. 4. P.-O. France.

C A N A D A
ni bezonas seriozajn makleristojn 

por nia gazeto en francalingva

K A N A D O
GRANDAJN VINOJN KAJ ORDINARAJN, KIOJN LI RIKOLTIS

D~ A. VESOUX, en Ueni.no (C.-d'0).
Proponas po moderaj prezoj. 12-<

CAVE C OO PER AT IV E 

DE L’A BB A YE S T-lfllCHEL
6  GAILLAC-SUR-TARN.

G R A N D  V IN  D U  COQ
.(aumanta vino blanka (fabrika marko registrita). 

Vinoj blankaj, dolcaj kaj nedolĉaj. 
(Oraj medaloj) — Moderaj prezoj. 

Agemaj reprezentantoj estas petataj. 

lin turni al S-ro Elie Bertrand,
direktoro, en Gaillac-sur-Tarn (France)*

T R A  LA  MONDO
Tutmonda mullilustrata Esperanta revuo 
Kunlaborado plene internacia pri la sekvan, 

taj temoj : nuntempajoj, arto kaj literaturo- 
sciencoj, komerco, industrio, militistaro, ma
ristaro, teatro, sportoj, virina kaj gejunula 
pago, felietono; ludoj, konkursoj kun valoraj 
monaj premioj.

Eliras je la flno de ĉiu monato 

Jarabono, nur 8 fr.; kvaronjara, 2 fr. 25 e., 
poŝtmandate. — Unu specimeno : O fr. 75 o., 
poŝtmarke.

15, Boulevard des Deux - Gares, Meudon 
(Seine-et-Oise), Prance.

E S P E R O  P A C IF IS T A
Monato organo de 1’Internacia Societo Espe

rantista por la Paco.
Jara abonkesto. 5 Ikoj. minimuma kotizo 

Krom avizo kontraua, la abonantoj estas en
skribataj kiel alirantoj al la Societo. Tiu Ci 
akceptas opajn uliĝojn. — Sin turni al S-ro 
Gaston MOCH, 26, rue de Chartres, Neullly- 
sur-Seine (Francujo).

T H E  B R IT IS H  E S P E R A N T IS T
Onciala monata organo de la Brita Espe

rantista Asocio; 12 pagoj da novajoj, k.e. 
anglo esperante, kaj 8 pagoj da aldono tute 
en Esperanto.

Jare 4 fk. (sen aldono 2 fk ).
Oni abonas Ce la Sekretario de la B.E.A.,

14, Arundel Street, Strand, London, au Ce 
Esperanto.

G ERM AN A  E S P E R A N T IS T O
Monata organo de germanlingvaj grupoj, 

redaktata esperante kaj germane.
Enhavo propaganda, kronika, literatura. 
Abonprezo por ĉiuj landoj Mk. 3 —, fr. 3.75,

sh. 3 —.
Admin. kaj Ited.: Bertino, Prinzenstr. 95. 
Abonlandoj kaj pagoj estas akceptataj de la 

administranto de Esperanto.

R U SLA N D A  E S P E R A N T IS T O
dumonata jurnalo Esperanto-rusa de la 

Societo « Espero ».
Vasta kaj diversa materialo pri la problemo 

kaj movado de Speranto. Social-politika fako. 
Verkoj de gloraj modernaj beletristoj (Ruĝa 
Kido de L. Andrejev k.al.)

Detalaj prospektoj estas riceveblaj senpage.
Jara abonpago (kune kun membrigo en la 

Sto EsperoI. — 3 rubloj (7 fr. 50).
Adreso : Ruslando St-Peterbuigo, B. Podja- 

Ceskaja, 24, la Sto o Espero o — aŭ al admi
nistranto de Esperanto, Oĉret 4 P.-O. France.

R O N D I R A N T O
bele ilustrita esperanto-bulgara jurnalo. 

Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj, 
kiui estas vendeblaj : de 1'unua jark, plena
IO fr.. I-a jark, sen n-roj I, 2, 5 fr.. li-a jark, 
plena 4 fr. III-a jark, nur 6 n-roj 3 fr. 

Acetataj tutaj tri kolektoj 15 fr.

Tolbinditaj ambaŭ kolektoj 17 fr.

LA  SIGNO ESPERANTISTA

LA  V ER D A  S T E L O  G A SSE
*

prezo I  franko.
Specialaj rabatoj pogrande. Sin turni al 

Esperanto. Almeti O fr. 15 por afranka sendo 
rekomendite.

U BB IiJO  L. LAMIO!’
C E R E T  — (P.-O.) — F ran co

Fonekito Litera, de M. Verema (elvendita). O 50 
Provo de nhemia nomaro de P. Berthelot. O 50 

Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

ST 0 P IL 0 J EL  K O RK O

J. T R E S C A S E S
C Ĝ R E T  (P.-O.) F ranco .
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CORRESPONDANCE

A  M . Lambert, rĉdacteur en chef 
de Esperanto.

Monsieur et Cher Collĉgue,

Vous m ’avez pram is qu’Esperanto 
serait toujours impartial : vous ne me 
refuserez done pas Tinsertiondoslignes 
suivantes, en reponso A un passage de 
1’article intitule : Organisons la Vic
toire (31 dee. 1905).

« Tant que la Societe a voulu, mĉme 
« en restreignant son action fi la Fran
ce ce ( I), rĉgler dans notre pays toute 
« la propagande, tous Ies cours, toute 
« notre activite par une direction uni- 
« que et rigide, T oeuvre a vegete, mais 
« lorsque, sous 1’impulsion du groupo 
« de Paris, ete. »

De quelle 6poque s’agit-il ? De 1898- 
1900? Mais en ce temps Diogene-de 
Beaufront (que Zamenhof doit se feii- 
citer d ’avoir rencontre, alors que ceux 
quiavaientdes « titresuniversitaires » ne 
se montraient pas encore) cherchait un 
homme, et n ’avait guĜre le temps de 
rĜgler n i la propagande, ni Ies c.ours.

De 1900 fi 1903, Ies groupes fondĜs 6 
la suite de conferences de plusieurs 
d in tre  nous, de Paris oud'ailleurs,ins- 
tituĜrent spontanement des cours, sans 
que la S.f.p .E . soit intervenue, que je 
sache. S i done on parle de direction 
unique et rigide, ii faut absolument que 
ce soit aprĉs 1902, et la restriction : 
« Mais lorsque sous Timpulsion du 
groupe de Paris, ete. » ne signifie rion. 
O n  doit d ’autant plus 1’Ĝcarter que la 
phrase « mĜme en restreignant son 
action fi la France » indique une epoque 
posteriore fi 1902.

Done Ies cours, depuis 1902-3, ont 
vegete sous une direction unique. Mais 
comme, fi partii' de celte anne©, c’est fi 
moi que le comite de la S .f.p.E . a bien 
voulu confier le service de Tenseigpe- 
m en t—  oii, avec un tact parfait, M. de 
Beaufront n ’est jamais intervenu —  s’ils 
ont vegete c’est fi ma direction rigide 
qu’il le faut altribuon 

Cequ’ignore 1’auteurde 1’article, c’est 
que Ies groupes ont toujours, librement, 
sans aucune immixtion de la S .f.p .E ., 
r6gl6 leurs cours ; iis Ies Conflent fi qui 
iis veulent, y font ce qu’ils veulent, v 
prennent Ies Manuels aui leur convien- 
nent : Boulogne-sur-Mer, je pense, 
Saint-Omer et d’autres villes en temoi- 
gneraient volontiers (2).

Mais, dira-t on, ii y a Ies examens. 
E h  bien, parlons-en. La S.f.p .E . a ins
t itu i un  certificat d ’6tudes (atesto pri 
Lernado) e tun  brevet de capaciti (ates
to p r i Kapableco). Ces examens, per
sonne n ’est tenu de Ies faire, eton ne Sau
ran trouver mauvais que la Societi r6- 
clame, puisque Ies diplomos sont deii- 
vrĉs en son nom, de qui veut Ies 
obtenir ou Ies confĜrer, certains droits 
et certaines garantios. Los copies sont 
envoy6es corrigies & Paris avec un rap- 
port sommaire de la commission locale.

Mais, dira-t-on, a quoi bon cela, si 
jamais, et par principe, on ne refuse de 
ratifier Ies decisions des jurvs locaux ¥ 

La voila bion la rigidite! Oui, pour- 
quoi cela ? Mais tout simplement parce

(1) 1902-3. Th. O.

(2) Si seuls certains Manuels sont portis au 
programme, c'est qu'il n‘y en avait alors pas 
dautres. Mais, depuis, lout maitre a ete libre 
de son choix. qu'ii aii demandi avis ou non. 
Pour Ies lectures en vue de l'examen une seule 
a ete imposte : I'Hamlet, de Zamenhof. J'es- 
tiiae que nous avons eu raison.

que — et surtout au debut— ii fallait abso
lument Ĝtablir un  cortain nireau com- 
m un. Souvent nous avons dŭ Ecrire fi Tun 
« vous pourriez Stre un  peu moins sk
viro  », a l’autre « vous semblez un peu 
trop indulgent ». E t puis aussi parce 
que, en certains cas embarrassants et 
surtout dans lespelites villes, Ies jurvs 
dĉsirent parfois etro couverts par une 
autorite (Strangole. Est-ce done si gra
ve?

Quand on a donne des instruction, 
on ne Ta jamais fait qu ’f» titre de sim- 
ples indications, n ’oubliant jamais qu’il 
n’y avait pas ici un supĉrieur parlant fi 
des fonctionnaires.

Si done Ies cours ont vegete, la faute 
n ’en est ni a Timita ni a la rigidite de la 
direction. Mais, n ’exag6rons rion : sauf

ar ci par la Ies cours n ’ont pas vegete,
ion au contraire.
Une federajon ferait-elle autrement 

et m ieux? c esi peu problable (I). On 
dira, peut-Ĝtre, que chaque groupe ins- 
tituera lui-meme ses examens. Mais 
nos groupes actuels aussi en ont la 
possibilite : on ne Ies a jamais empe- 
ch6s, que je sache, de dĉlivrer, on leur 
nom et sous leur responsabilite, tous 
los diplomos qu'il peut leur plaire, lis 
sont mĉme libres de erĉer dosdocteurs, 
s’ils ont le goŭt des titres. Tout au 
plus leur rappeUerait-on, avec un sou
rire bienveiilant, que d ’une chose legi
time a une chose ridicule ii n ’y a sou
vent qu’un  pas.

Permettez-moi d ’ajouter encore deux 
mots.

II est vraiment un peu risquĉ do dire 
que le CongrĜs n’a pas osĉ, alors que, 
manifestement, ii n a  pas voulu e rc i
de ligue ni de comite central directeur.

Quant au rdle que, par suite, Tau- 
teur atribue au Centra Oficejo, celui- 
ci tiendra sans doute a s’en expliquer. 
C ’est son affaire, non la mienne. II est 
cependant inadmissible qu’on le pre
sente comme une revanche partielle du 
Congr&s de Boulogne, on esperant en
core davantage du CongrĜs de Gemi ve.

Cela, nous ne saurions 1’aecepter. Nous 
resterons prudents ot conserverons ja- 
lousement a la propagande son carac- 
tere national. Nous ne dĜsagrĉgerons 
point nos forcos sous Ie fallacieux pr6- 
texte de Ies augmenter, nous ĉviterons 
rĜsolument de remettre en question ce 
qu’un premier CongrĜs a sagement Ĝcar- 
te et ainsi, sans grand tapage, sans 
rh6torique, sans parler d ’organiser la 
victoire nous y travaillerons, ce qui, 
pour ĉtre moins Ĝclatant, no vaut que 
mieux.

C’est d ’ap6tres ou, si Ton vout, do 
missionnaires que TEsperanto a besoin; 
non de chefs, ni de strategos.

Tu. C art, 
___________ Vice-prisident de la S.f.p.E.

(I) Voir Esperantiste, n" de novembre, 
p. 220. ^ ________

P O IG N E E  DE N OU V E L L E S
Exemple a suivre. — Le Groupe esperantiste 

de Paris vient de recevoir deux dons de la 
part de deux genĉreux anonymes.

L’un lui a envoji cent francs, 1'autre deux 
cents (ranos ; et ii parali que co n’est qu’un 
commencement.

Ces largesses paraissent avoir ete provo- 
quoes par le dernier article de notre collabo- 
rateur Carlo Bourlet, qui a mis en relie! Im 
portance du mouvemont esperantiste, disons 
mieux, de notre marche dĉcisive vers la vlc-

Souhaitons que d’autres Mdcenes, amis de 
TEsperanto, suivent cebel exemple I

Paris. — Le 8 janvier dernier, solrie inte
rage et musicale esperantiste organisde par 
M. Fernand B lancajn , a I Universite Popu
laire La Frai«metle. Apris I audition de la 
valse esperantisto de F. de Meni), trois eleves 
(gelernantoj) des cours de M. Blangarin, ont

interprete la sayn&te de notre tres sympa- 
thique professeur Th. Cart: Une Heure d'Es
peranto

M Georges Grosset a chante En Sonĝo do 
Rlgoir et La Vojo de Deshayes; ii .i eto cha- 
leureusement applaudi et rappcie plusieurs 
fois M. F. Blangarin a ensuite raconte en 
esperanto Ia petite historieme bien connue 
des ancicns eiivos de M. Cart: La Muŝoj ; 
elle a ete comprise do tout 1’auditoire non 
esperantiste.

Fi-Blan-Go.

Conferences. — La Revue Industrielle de 
Nancy donne in extenso la bello conference 
donnee par M. Maresquelle ii la Societe 
Industrielle de 1'Est.

Le Creusot :
Grande victoire pour la langue internatio

nale. Le 14 Janvier, MM. Schneider et C1', 
doni Ies usines sont connues du monde en- 
tier, ont mis & ia disposition de 1’infatigable 
conforencier, M. BORO, leur magnifique salle 
de rausique, et lii, devsui plis de I.OOO per
son is  de tout ŭge, le sympathique profes- 
seur a demonta lutilite et la necesi ite de 
VEsperanto 

Qa ete une riveladon pour 1’auditoire et, 
apris la conference, nombreuses furcnt Ies 
personnes qui reclamaient soit la fondation 
(Tan groupe, soit 1'organisation des cours.

Chalon-sur-SaOne :
La Societi des Amis de I'Instruction a 

donne une conference sur le Congris de 
Boulogne, le 27 decembre, i  la salle des 
fetes de 1'Hotel do Ville. Le conference 
bien connu, M. Boro, a raconto Ies resul- 
tats magnifiques obtenus depuis Tete der
nier et contribue ainsi a grossir Ies rangs 
du groupe chalonnais de nouveaux adeptes. 
M. le Maire de Ohalon prisidait.

A Versailles, le mercredi 24 janvier, ii
8 h. 1/2, conference a 1’Hotel de Ville par M. 
Aymonier, professeur bu Lvcic Hoche, illu.s- 
tr6e de belles projections eleotriques dues li 
lhabilete de M. Kruydt, preparateur au

Une excellente conference de M Blanjean a 
implanto Esperanto k Huy.

Cours.— A Versailles, un cours publie et gra
tula oŭ los dainos et jeunes filles sont admises, 
commencer.i le mercredi31 janvier, ii 1’Hotel 
de Ville (salledes cours publics), A 8 h. 1/2 dii 
soir, pour se continuer tous Ies mercredi» a 
la mime heure.

Anvers :
Nous avons de bonnes nouvelles des cours 

desperante qui se donnent en ville. Celui 
des nommes, au Cercle esperantisto, traverso 
Royalc, i-eunit cinquante auditeurs assidus ; 
celui des dames, rue du Chelle, compte un 
auditoirc feminin d’uno quarantaine de per
sonnes. Le premier se donne le samedi, ii
9 heures du soir, le sccond le vendredi, k 5 
heures.

II y a deja des jeunes filles qui parlcnt fort 
gentiment 1'esperanto.

Montauban :
M. Lespinasse, avocat, fait dans cette ville 

un cours d'esperanto qui est suivi par une 
clnquantaine de personnes.

Biziers :
Chaque dimanche, ii neuf heures du matin, 

place Saint-Aphrodise, 44, conversation et 
application de la methode Berlitz k l’espe-

Le grand champion de Tesperanto en Belgi- 
aue, — ot eh meme temps explorateur au 
Congo Belge, — M. lo capitaine Lemaire, vient 
de recevoir de la Societe de Geographie d’An- 
vers la grande medaile d’or qu elle decerne 
ohaque annee a l’explorateur qu’elle en juge 
le plus digno.

Toutes nos feilcitations.
(Belga Sonorilo,.

L’Union des Societes neutres de Sourds- 
Muets s’est ralliee au mouvement esperantin.

A l lnstitut Royalde Sourds-Muets et Aveu- 
glesde Woluwe-Saint-Lambert (Belglque), de 
nombreux eiives dii frere Isidore compren- 
nent. ecrivent et parlent 1’Esperanto. grace ii 
la patience et au devouement de leur admira- 
ble maitre.

S0UVEMRS DE ŬECLA.\’CHiKWENT

L ’article « Organisons la Victoire », paru 
(laus le n0 15 d’Esperanto, montre une fois 
de plus combien ii est difficile d’ecrire l’his- 
toire. E t Tautorite mĉmc qui s'attache fi 
tout ce qu ecrit son auteur, rae fait un de- 
voir dapporter quelques complements ŭ 
une documentation reelleraent insuffisante.

Je ne puis, en effet, laisser accrediter la 
legende aui fait tle Diion et de Tan 1900 le 
point de aepart et la date initiale de la dif
fusion de notre langue. Je veux bien que 
Ton ait constate, posterieurement i  1900, 
que TEsperanto se trouvait declanche. 
Mais, s'il en etait ainsi, c’est que le bouton 
avait ete presse anterieurement, et avec 
energie, par plus d'un « homme », qu’il 
n’est pas juste de passer sous silence.

Je Viens de mettre le m ot« homme » entre

fuillemets, pour repondre i  la maniere 
ont ii a ete souligne dans Tarticle en ques- 

tion. Je suis tres enclin ŭreprendre ii mon 
compte le mot historique « France, gueris- 
toi des individus! » et je ne crois done 
nullement que M. de Beaufront, au debut, 
ait eu un tel besoin de trouver un « homme ■>, 
une sorte de Napoleon de TEsperanto. Je 
ne crois pas davantage que des titres uni- 
versitaires aient ete I instrument indispen
sable sans lequel M. de Beaufront ne pou- 
vait aboutir, ni que des parchemins sufTi- 
sent a distinguer un « homme » d’un simple 
propagandisto. Zamenhof n’est point un 
universitaire, et a fait pourtant d'assez 
bonne besogne. Un mouvement comme 
celui qu’il a determine n’est pas une ques- 
tion de diplĉme, et ne saurait se ramener 
aux mediocres proportions d’une rivalite 
entre normaliens, polytechniciens, char- 
tistes, et... vulgum pecus. Les conditions
i  demander au bon propagandisto sont la 
foi, le desinteressement, et surtout la per- 
severance ; les titres importent peu.

Sur ce point, d’ailleurs, Tarticle a decu 
le lecteur. Puisque, au debut, ii ne man- 
quait ii TEsperanto qu'un homme, je dirai 
mĜme plutot un sur-homme, et que, plus 
tard, le « rfeclanchement » 'a  ete constate, 
c’est done que, dans Tintervalle, le sauveur 
tant desire etait apparu: on aimerait i  con
naitre son nom, pour lui elever la statue 
qu’il merite.

La realite est plus simple, et ne tient 
aueunement du miracle. Comme toute 
grande idee nouvelle, Esperanto a trouve 
des propagatcurs dont le nombre, d'abord 
derisoire, s’est accru, lentement au debut, 
puis de plus en plus vite. Un jour est venu 
oŭ, k force defloris, iis ont fini par atten
dre et entamer la masse du gros publie. Et 
alors, ceux qui venaient justement de se 
ioindre ŭ eux, et n'avaient done pas connu 
les rebuffades et les amertumes du debut, 
ont pu croire que la victoire avait ete rem- 
portee d’enthousiasme, comme au jour de 
Valmy.

Voici quels sont, sur les debuts de 1’Es- 
peranto en France, raes souvenirs person- 
nels.

A ma connaissance, c’est M. de Beau
front qUi est le Joyen des esperantistes de 
France, son adhesion datant de 1888, et non 
de 1890. Puis vint M. Demonget, au debut 
de 1889, et j ’arrivai troisiĜme, Tete de la 
meme annee 1889, ŭ la suite de la lecture 
d'un filet paru dans je ne sais plus quel 
journal. Je me mis aussitot en correspon
dance avec le D ' Zamenhof, qui omit pour
tant de m’inscrire sur son premier Adresa
ro ; sur ma reclamation, ii me porta sur le 
second, de sorte que je n’ai que le numero 
1311, au beu d’un bien plus bas qui devrait 
me revenis

J ’etais alors ii Lorient, comme capitaine 
d’artillerie, membre de la Commission 
d'experiences de la Marine; et je ne pus 
recueilli!" lfi-bas que de bien rares adhe- 
sions, entre autres celle d’un distingue 
ingenieur de la marine, mon arriere-cons- 
crit Pornay, mort depuis.

Les temps etaient durs, ti cette epoaue, 
pour les partisans d'une langue internatio
nale, et les adhesions obtenues alors peu- 
vent compter double : les hommes occupant 
une certa i ne situation, et qui preferaient 
la qualification d' « homme serieux » ii celle 
d’utopiste desequilibre, tendaient plutot ii 
se derober! J ’en fis encore Texperience
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lorsque je fus appele ii Paris, i  Ia Section 
technique de 1’Artillerie, en 1890.

Au reste, je ne pouvais pas g randiose, 
dans ma situation d’officier. L ’Esperanto 
etait encore trop une nouveaute, pour 
qu’on vit d’un bon ajii un officier s’en occu- 
per, comme on fait au.jourd’hui. Et ce n’est 
qu’apr6s avo i r repris ina liberti;, au milieu 
cle 1894, que je pus songer h aider reelle- 
ment a sa propagation.

Mais, alors encore, que de sourires nar- 
quois on rencontrait, pour une approbation 
timide! Et comment, notamment, forcer 
1'entree des periodiaues« serieux »?

Ce n’est qu'ŭ la An de 1896 que je pus 
faire recevoir par la Revue internationale 
cle Sociologie une etude asse/, longue qui, 
tiree a part, devint la brochure : k La ques- 
tion de la langue internationale et sa solu
tion par l'Esperanto », puis, dans la Revue 
des Revues, un resume, paru le lo mars 
1897, de 1'article precedent. U n certain nom
bre de journaux rendirent compte de ces 
travaux, qui ne furent pas sans effet sur la 
suite de la propagande, ainsi aue mon rap- 
port au 8' Congr&s universe! de la Paix
l.JIambourg, 1897), et que plusieurs confe
rence» remontant k la nienie epoque.

J ’avais en effet commence ii noter sur un 
carnet les noms des personnes qui se mi- 
rent en rapport avec moi ii propos de ces 
publication, et dont je pus determine!- 
l ’adhesion. Je regrette de n avoir pas cu la 
patience de continuer cette petite compta- 
bilite, que j'ai interrompue dans le courant 
de 1897, ii la 86” inscription.

Or, cette liste porte des noms dont les 
proprietaires ont assurement droit ii la 
qualification d’ « hommes ». Je citerai seu- 
lement, pour la France (par ordre alphabe- 
tique) : M. B e l, le savant president du 
groupe de Montpellier; le professeur Ga- 
rif.i,, de 1’Acadeiniede Medecine (un poly- 
technicien - medecin) ; le Dr Javai, , de 
1’Academie de Medecine; M. Ruyssen , 
docteur ĉs-lettres, maitre de conferences ii 
la Faculte d’Aix; le general Sebert, de 
l'Institut, ii qui nous devons le succ&s rem- 
porte ii 1’Acaclemie des Sciences par la 
Pĉtition aux Acadimics; M. E. Tarbou- 
niECii, docteur en droit; le bon propagan
disto Tenneson, que nous venons cle per
dre ; d’autre part, en Allemagne, M. A.-II. 
F ried , qui publia, ii y quelques annees, 
un premier Manuel pour ses compatriotes; 
en Angleterre, MM. Mĝscheles, le presi
dent du groupe de Londres; en Belgique, les 
senateurs Houzeau de Leiiaie et La 
Fontaine, encore des « hommes » trĉs di- 
plĉmes, et je pourrais dire aussi le coin- 
mandant Lemaire ; car la brochure que ce 
dernier publia en 1898 pour le Cercle poly- 
glotte efe Bruxelles , et qui produisit si 
granti effet en son pays, n’etait qu'une 
sorte d’adaptation de la  mienne, ainsi qu’il 
resulte de la correspondance que nous 
eŭmes alors.

Voilŭ, assurement, gui ressemble a un 
premier petit declancnement: ce sont lii 
des hommes qui ont joue un certain r61e 
dans notre histoire, trois ou quatre ans 
avant 1900, et encore depuis. Et peut-ĉtre 
l’acquisition de ces appuis precieux ne fut- 
elle pas sans relation avec la fondation, en 
1890, de la Societe pour la propagation de 
1'Esperanto. Elle me valut d'etre inscrit, 
parmi les premiers membres d’honneur de 
cette Societe, ii c6te de M. Lombard, dont 
ii convient de rappeler 1’action, remontant 
ii 1896 ou 1897. Et comment parler de nos 
debuts sans mentionner aussi le labeur 
opiniate fourni, depuis 1892, par M. Rene 
Lemaire, et celui de M. Chavet, qui fonda, 
dfcs le collage, en 1897, le Cercle esperan
tiste de Louhans ? Croit-on que tant d’ef- 
forts aient ete sans effets ? E t oublie-t-on

Jue ce qui distingua surtout 1'annee 1900 
es precedentes, ce fut la grande Exposi- 

tion aux deux cents congrfes, qui determina 
la plus prodigieuse fermentation de travail 
internationa! ?

Ceux qui me connaissent ne penseront 
pas, j'en suis certain, que ce soit pour en 
tirer vanite que j ’ai eru bon de rappeler ces 
souvenirs personnels. Jen ’ai point coutume 
de me tresser des couronnes, ni d’inciter ii 
ce qu’on m’en apporte. Et ie me garde, au- 
tant que possible, de tombe!- dans le tra- 
vers, si humain et repandu, qui consiste ii 
s’imaginer, en toute Donne foi, qu’un raou- 
vement date du jour oii Ton s’y est engage. 
Je n’ai pu, naturellement, que rappeler Ies 
noms efe quelques propagandistes, dont 
chacun a rapporti ii notre cause sa bonne 
part d’adhesions precieuses; et ii y eut cer- 
tainement bien d’autres declanchements 
partiels, qu’il serait interessant de connai
tre. Le succfes actuel est une Somme d’el- 
forts elementaires, dont aucun ne peut 
legitimement se pretendre decisif, non plus 
que les gouttes a‘eau dont 1’accumulation 
a fait deborder un vase. II serait temps 
d’abandonner, ici comme en geologie, la 
theorie catastrophique pour celle de la 
continuis des actions lentes, et de com
prendre que le principal element du succfes, 
aprĉs le caractĉre genial de 1’Esperanto, 
a ete le temps consacre ii sa propagation.

Une derniĉre constatation assez intĉres- 
sante. Un petit nombre seulement, parmi 
mes recriies de 1896-97, s'inscrivit ii la 
S.p.p.E. ou ii un groupement quelconque. 
De mĉme aujourd'nui, parmi les adhesions 
qui me parviennent pour la Societe espe
rantiste de la Paix, on ne trouve qu’une 
faible minorita de noms figurant au Jarli
bro. De mĉme encore, le Groupe Parisien

ne donne qu’une idee bien inexacte du
i nombre des esperantistes de Paris, et les 

Adresaro ne portent pas le dixi6mc des
i noms qui pourraient y ligurer. Pour bien 

des raisons, en effet, dont une des plus im- 
: portantes est le nombre des cotisations que 
; chacun doit payer, la plupart des gens re- 
; pugnent aux inscriptions nouvelles. D'oŭ
i ron peut conduite que les statistiques com- 
! paratives ne donnent pas la mesure des 
; service» «jne rendent les Societus. Les 

exemples aboudent, au contraire, d’asso- 
j ciations peu nombreuses, mais exeri;ant 
| une action considerable, parce que leurs 

membres, etroitement unis et bien docu- 
| mentes, agissent individuellement en vue 
j du but commun. Et mon experience de 
: propagandisto me permet de dire que, 

meme a l’epoque si difficile de ses debuis, 
la S.p.p.E. a realise de la sorte 1’action la 
plus feconde.

Gaston MOCHI

RAPPORT AN N U EL

D e r a t io n  pour l’adopliou 

«rune langue « m ilia ire  internationale

Le fait capital i  signaler est l’excellent 
accueilquerecoivent, aux Etats-Unis, d’une 
maniere quelque peu inattendue, nos idees 
et notre programme. Inattendue, car Topi
kon  unanime de ceux de nos amis qui con
naissent ce grand pays ou qui y vivent, 
etait que toute tentative de propagande y 
serait sterile. Les Americajn», disait-on, 
reservent toute la hardiesse de leur initia
tive aux problemos d’ordre industriel, et 
iis se soucient d’autant moins de la ques- 
tion de la L. I. que la plupart d in tre eux 
croient gue leur propre langue doit deve
n i  la langue universelle et s'imposera 
bientot irresistiblement.

II fallait un miracle pour modifier un tel 
etat d’esprit; ce miracle, M. O stw ald 
1'accomplit ii cette heure. L'illustre profes
seur de Leipzig, appele en Amerique pour 
faire des cours dans plusieurs Universitas, 
a aussitdt profite- de cette occasion pour 
continuer, dans un autre milieu, son active 
et fructueuse propagande. Chacune de ses 
conferencesest un nou veau succfes pour notre 
idee. Partout, ŭ sa yoix, les prejuges tom- 
bent. A Boston, treize membres de r.4me- 
rican Acadcmij of Arts anci Sciences 
apportent leurs signatures ii la Pĉtition in 
ternationale aux Acadŝmies; et le mouve- 
ment d’adhesion, encore i  ses debuts, se 
propage ii la suite du conferencier. Tout ii 
1’honneur des Americains aui ne s’obsti- 
nent point dans une fausse idee precongue 
et du savant qui a su faire apprecier la ve- 
rite, ce revirement est, pour Ia cause que 
nous defendons, du meilleuraugure, et nous 
sommes heureux de vous 1’annoncer.

Partout ailleurs, dans l'Amerique du Sud 
et en Europe, nous avons ii noter quelques 
progrĉs qui se sont manifestas un peu clans 
toutes les directions et que vous permet- 
trontd’apprecier, I’Etat de la Dditation  et 
la Liste des signatures. Toutefois,' iis sont 
trop lents ii notre gre, et l'etendue cle plus 
en plus considerable de notre action ne 
nous permet plus de l’exercer avec une elli- 
cacite suffisante. Nous croyons done devoir 
constituer une Commission de propagande 
dont les membres, pour la plupart collabo- 
rateurs et amis devoues del'0Euvre, accep- 
tent d’exercer reguliĉrement les fonctions de 
Secritaires nationaux de la Dki.ŭgation, 
dans une region et dans un domaine lin- 
guistique determines. Voici les noms des 
membres de la De lŭgation  qui ont dejŭ 
accepte ces fonctions, et le champ daction 
qui leur est assigne :

A llemagne : Etats du Sud et Alsace- 
Lorraine. — M . W .  K e lle r , Blumens- 
trasse, 36”, Stuttgart.

Bei.gique : Langue francaise. — M . 
E m ile  B e r tran d , professeur ii l’Ecole 
des Mines du Uainaut, 3, rue Theophile- 
Massart, ii Nimy, Mons.

Danemark.— M  F re d e r ik d e  Skeel- 
G iO rling , Boulevarden 161, Aalborg.

Ecosse. — M . Ch. Saro lea , profes
seur ii l’Universite, Edimbourg.

France : Ragion de VOuest. — M. le 
Docteur S aque t, 25, rue de la Poissonne- 
rie, Nantes (Loire-Inferieure).

Grŭce et langue grecque. — M . E m 
m an ue l D rag o um is , docteur 6s-scien- 
ces, 22, rue de Marseille, Athfenes.

I ta l le . — M. 1’Ingenieur - Professeur 
A lbe r to  P ic ch i, 26, via Pandolfini, 
Firenze.

Moravie. — M . J a n  K a jŝ ,  Josefs- 
trasse, 102, Brŭnn.

Langue polonaise. — M . A d am  Zakr- 
z e w sk i, 15, rue Smolna, Varsovie.

Russie : Ragion de VOuest. — M . C a
s im ir  de W e y d lic h , k Gorodok de Po
dolie.

Suisse. — M. le Docteur M au r ice  
Boub ie r, privat-docent ii 1’Universite, 13, 
boulevard des Philosophes, Genfcve.

On est instamment prie de s’adresser ii 
MM. les Secretaires nationaux pour tout ce 
qui concerne la propagande ii exercer dans 
leur domaine. Nous pensons etre les inter- 
prfetes de tous les partisans de la L. I. en 
leur exprimant, pour la tache qu’ils ont 
bien voulu assumer, toute notre reconnais
sance.

Vous savez, d'autre part, aue notre oeu
vre a trouve dans le monde savant des 
adherents nombreux. Plusieurs membres 
cle diverses Academies l’ont tout particu- 
liĉrement patronnee et ont fait des demar- 
ches en sa faveur; en plusieurs circons
tances, nous avons dejŭ eu recours ii leurs 
conseils et ii leur appui. II nous a paru bon 
de consacrer officielleinent cette situation 
et d’assurer ii la Dii Lto ation  la perma
nence d’un concours aussi preeieux. Nous 
avons done institue un Conseil de patro
nage qui comprend aetuelle^ent :

M  B audo u in  de C ou rtenay , mem
bre de 1'Academie de Cracovie.

M . de T illy , membre de 1'Academie 
ravate de Bruxelles.

M . W .  O s tw a ld , membre de la Societe 
roVale des Sciences de Leipzig.

G ĉn e ra l Hebert, membre de 1’Acade
mie des sciences cle Paris.

Telle est 1’organisation que nous creons 
actuellement et qui va permette cle don- 
ner en tous lieux une activite nouvelle k la

Cependant, la questiond’argent s’impose 
forteinent ii notre attention.

Nos frais depassent .constamment et 
de plus en plus nos recettes. Si 1’on 
veutque les effortsdes amis de la L. I. por
tent leurs fruits, ii faut que 1’on ne soit pas 
oblige cle inesurer avec parcimonie le tira-

Se des feuilles de propagande, le nombre 
es paquets d’impnmes ou des colis pos- 

taux expedies; de teis obstacles ne doivent 
pas retarder le succĉs de 'l’CEuvre. Nous 
msistons done, auprfes de tous ses amis, pour 
que chacun d eux contribue, dans la me
sure de ses movens, ii augmente!- les res- 
sources tout ii fait insuflisantes de la Dele
gadon (I).

L. LEAU, Secrŝtaire g iniral.

(6, rue Vavin, Paris VI*.I

(I) On collabore i  1'couvre de Ia Dĉl6ga-

1° Un la faisant connaitre d'une maniĉre 
gĉnĉrale ;

2° En Invitan! a y adhcrer et a nommer un 
Dĉlĉgue toute Societi savante ou proression- 
nelle, toute fiSdĜration intĉresseo a l’adoption 
de la U. I., lorsqu on la juge acauise ii cette 
idde.

3° En slgnant, si l'on est membro d'uno 
AcadĜmio ou professeur d’uno Universit6, la 
Pĉtition Internationale aux Acadĉmies et en 
recueillant les signatures de ses colldgues;

4° En provoauant des souscriptions indivi- 
duelles ou colleclives. iL’adresse du trĉsorier, 
M. Oouturat, est7, rue Pierre-Nicole, l-’aris-5'’. 
Tout souscripteur dune .Somme annuelle mi
nima de 5 francs recoit les documents publie^ 
par la DĜlĜgation).

N O S  Ĝ D IT IO N S  E T R A N G Ĝ B E S

Depuis longtempa, nous avlons contu ridita 
de publier los edi tion» 6trangdres de Esperanto- 
Journal. 0'est mĉme IA. Ia raison de la dispo
sition du journal. En effet, ii nous est facile 
d’envoyer notre papicr, imprimis du cotĉ 
esperanto seuloment, aux personnes aui se 
chargent de I ĉdition nationale sur I autre 
cotĉ, que nous lalssons en blanc. II nous a 
dte assez difficile de rĉussir, dans cette entre
prise si profitane pour la propagande nationale, 
dans tous les pays qui n ont pas de "journaux 
de propagande. Cependant, eu prenant soin 
de persuader k nos collegues que nous n’avions 
nullement en vue de nous Immtsccr dans la 
conduite de leurs affaires. mais seulement de 
leur faciliter 1'ĉdltlon a bon marcha d’un p6- 
riodique de propagande, nous avons rĉussi a 
passer un certain nombre de traite» qui nous

Ŝermettront, avant le Congrĉs de septembre, 
'annoncer A nos lecteurs la naissance succes

sive deditions etrangeres de Esperanto-Juur-

L'honneurdietrelcs premiers en dato revlent 
aux Bulgare». Grace i  1’actlvltĉ intelligente 
de MM. N. D. Karavelov et G. P. Zogravski, 
ce ntimero parait aujourdMiui a Sofia, avec un 
tento bulgare, sous la direction de cesdĉvoues 
propagandistes.

Le mois prochain, nous aurons d’aussl 
agrdables nouvelles ii donne,' a nos lecteurs. 
Pour leur donncr une idee do l'e.\tension que 
nous coinptons donncr a ce service, qu'il leur 
suffise de savoir que nous sommes en pour- 
parlers pour une edition en langue turquc.

L/Administhation.

E X E R G I G E S

C A U 8 E R IE 8  OJE S A L O N

H. — On sonne. Serait-co M. L. ‘I
Un domestique. — Madame veut-elle rece

voir M. L. ?
H. — Kaites-le cntrer dans le petit salon.
L. — Madame,j'ail'honneurde vous souhal- 

ter lebonjour.
H. — Bonjour, monsleur. Donnez-vous la 

peine de vous asseoir. Comment vous portez-

i ^eu enrhumĉe ; mais je
Et vi

H. — J ai ĉt6 i
vais tr^s bien aujourc.......

L. — Je suis charme de vous volr stabile. 
II. — Vous etes bien aimable d'avoir pensii 

a moi. II y a bien longtemps que je n'a i eu le 
Plaisir de vous voir.

L. — Je me suis prĉsentĉ plusieurs fois chez 
vous ; mais je n’ai pas eu I avantage de vous 
rencontrcr. On doit vous avoir remis ma carte.

H. — En effet, et je regrette bien de ne pas 
m Stre trouvee chez moi pour vous recevoir. 

L. — Comment va monsieur votre pere ?
II. — II est indUpose depuis quelquesjours;

ii est oblige de garder la chambre.
L. — J'en suis bien facita. J ’esp6reque cela

H. — Cesi peu de chose; mais a son age, ii 
lui faut des solus.

I, — Monsieur votre frAre se porte toujours 
bion ? -

H. — Oli ! j! a uno santd de fer, lui. J ’ai 
toujours a lui dire de se mĉnager.

I, — 0'est qu'on ne connait le pri* de la 
sante que lorsqu'on la  perdue. Et mademoi
selle votre siDur, comment va-t-ello 't

II. — Elle n'a pas deux jour.-. do sant6 de 
suite, et cependant olle prend toutes Ies pr6- 
cautions possibles.

L. — II n’y a point de gens qul perdent la 
sante plus tot que ceux qui otu irop soin de 
la conserve!-.

II. — Vou« avez peut-ĉtre raison ; mais 
c'est bien difficile de garder en tout un juste 
milieu-.

L. — Aussi la sante est-elle, de tous les 
trĉsors, lo plus prĉcleux otie plus mal gardĉ.

II. — A qui le dltes-vous ? J ’ai un grand 
fonds de santi et cependant je suis assez 
souvent indisposee.

L. — On' ne le dlrait pas car vous avez 
toujours bonne mine.

II. — Cent un complimcnt quo vous me

LECTEUS&. —  Si la cause de E s 
peranto te parait digne de cjuekjue 
int6r6t, au lieu de jeter ou dĉchirer ce 
journal cjuand tu I auras lu, donne-le.

C O M B IN A IS O N S

D 'A B O N N E M B N T S

Esclusivement reservees aux Groupes.

I. — 24 numeros consĉcutifs.

IO exemplaires ii la meme adresse. 20  fr .
IO — ii des adresses differentes 2 4  fr.

II. — IO numeros consĉcutifs.
24 exemplaires ii la mĉme adresse. 20  fr.
IO — -  — IO  fr.
24 — ii des adresses differentes 2 4  fr .
IO — — — 12 fr.

Pour avoir droit ŭ ces conditions, la 
feuille d'abonnement devra etre contre- 
signee du Secretaire et du President, et 
Porter le cachet-du Groupe.

A V IS  A U X  A B O N N fiS

A defaut d'avis contraire, nous faisons com- 
menccr les nouveaux abonnements de l’un 
des derniers numeros. Nous n'avons plus 
qu'un tros petit nombre do oertains numeros, 
en voicl les prix :

Numdros 2, 6, 7 et 9. chaque, 0.30. 
Numeros 3, 8, IO et 15, — 0.20.

Les 15 premiers numeros, franco : 2 fr. 50.

PO U R A P P R E N D R E _L 'E S P E R A N T O

On cmploicra 1'une des mĉthodes ul-dessous

Jui, trds diverses, s'adaptent parfaitement aux 
iHercnts degnis de culture des Ĝtudiants.

S’adresser a la Presa Esperantista Societo 
33, rue Lac6pĉde, Paris-5”. Ajouter O fr. IO 
par volume pour le port.

L'Esperanto en IO le?ons, par Tli. Cart, et 
M. Paiinier. — l*rix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. DU Beaupront. — Prix : 
I  fi- 50.

Cours Alimentaire desperante, par M. Dklignv.
— Prix : O fr. 60.

Notions 616mentaires desperante et Exercices de 
Conversation, par Tli. Caiit. Vendu au prolit 
des aveugles. 2“ Edition.

l r fascicule, IO cent., franco, 15 cent.
2* — 15 cent., franco, 20 cent.
Vocabulaire Fran?ais-Esperanto. et Esperanto- 

Francais, par Tli Cart. Merckkns et I'. Ber- 
TjiEi.OT. — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Esperanto-Fran?ais, par L. de 
Beaumont. — Prix : I  fi- 50.

Lettres commerciale3, avec vocabulaire com- 
merclal en 4 langnes, pai- Ch. Lambert et 
P. Berthelot. — Prix : O fi-. 50,

Kurso tutmonda, laŭ la metodo natura, de
E. Gasse — Prix : O fr. 75.

Instruado de Esperanto per bildaro, broSureto 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado.
— 25 cent. ; franco: 30 cent.

AUX BUHEAUK DU JOUHNAL:
^Esperanto en IO lecons, par Th. Cart et 

M. Pagnikr. — »<*■ m ille. — O fi-. 75; franco :
O fr. 90

Clef Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire. O fr. 05; franco : O fi-. IO.

Esperanto, petit manuel en neuf legons avec 
petit vocabulaire. — Prix: O fr. IO.

Pour la langue internationale, par L. Coutu- 
rat, 0.05 ; franco: O fr. IO.

^Esperanto, seule vraie solution de la L. I. 
auxiliaire, franco: O fr. 15.

Programme du certilicat d’etudes et du certi- 
ficat de capaciti;, 0.25 ; franco: O fr. 30.

Introduction a 1’etude de Esperanto et des 
langues vivanton, par Maurice Aubert, Ofi-. 30; 
franco : O fr. 35.

LA  B E L G A  SO N O R ILO
Frangais-E speranto-Flamand.

L’un dos plus anciens, des plus rĉguliers et 
des plus estimas des periodiques esperan
tistes.

Informations — Science — Litterature 
pai- an -* francs.

Uedacteur-adm. : M. J. Coox, a Duffel (Bel- 
gique), ou a 1’administration de Esperanto.

Le Geranl: Paul Berthelot.

CtRKT. — Imp., Llb. et Rei. L. Lamio!


